
JUÍZO DE DIREITO DA 25ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE 

JANEIRO - RJ. EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇAS E INTIMAÇÃO, com prazo de 5 (cinco) 

dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança movida pelo CONDOMINIO DO 

EDIFICIO ALEXANDRIA I em face de JOSE TEIXEIRA MOREIRA (Apresentou Pedido 

de Reconsideração após a avaliação do imóvel – Fls. 766. “Nada a prover” – Fls. 775. 

Interpôs Agravo de Instrumento – 0017814-88.2021.8.19.0000. Negado Provimento – 

Fls. 828). Terceira Interessada: CARMIDA PETRUNGARO MOREIRA (Tomou ciência 

da penhora – fls. 370 e 371). Processo nº 0028893-09.1994.8.19.0001, na forma a 

seguir: A DOUTORA SIMONE GASTESI CHEVRAND, JUÍZA TITULAR DA 25ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL - RJ, FAZ SABER aos que o presente Edital de 

Leilão e Intimação com prazo de 5 dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 

possa, especialmente os Executados, de que no dia no dia 21/07/2021 às 14:00 horas, 

através do portal de leilão eletrônico www.fabianoayuppleiloeiro.com.br, pelo Leiloeiro 

Público FABIANO AYUPP MAGALHÃES, telefone 3173-0567, nomeado conforme fl. 

732, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 

28/07/2021 às 14:00 horas, no mesmo portal de leilão eletrônico, a quem mais der 

a partir de 50% do valor da avaliação, submetendo-se o lance ofertado a apreciação do 

MM. Juízo, o bem penhorado, descrito e avaliado conforme fls. 700, tendo o devedor 

tomado ciência da penhora conforme fls. 370 e 371. O Valor da execução é de R$ 

352.786,00 (fls. 647), mais acréscimos legais a serem apresentados futuramente pelo 

exequente. DESCRIÇÃO DO BEM IMÓVEL: “aptº 902 do edifício à Rua Barão de 

Mesquita nº 418, distrito do Andaraí e 1/18 do terreno, com direito a uma vaga no local 

de estacionamento no pavimento de acesso ou no pavimento garage elevado, medindo 

o terreno 13,05m de frente, 10,15m nos fundos por 37,00m de extensão à direita e 

30,00m à esquerda; confrontando de um lado e nos fundos com o prédio nº 420, de 

Decio Horta e do outro lado com o prédio nº 416, de Arnaldo Duarte; aos proprietários 

dos aptºs 901 e 902, localizados no último pavimento do prédio, fica assegurado, 

irrevogavelmente o direito de uso e ocupação exclusiva das partes consideradas áreas 

comuns utilizáveis, existentes por sobre aquela unidade, desde que possam vir a ser 

utilizadas como partes privativas ficando-lhes assegurado expressamente e, desde já, 

o direito de a qualquer tempo, por suas contas, critério, risco e exclusiva 

responsabilidade, a procederem obras de ampliação daquela unidade, não podendo 

tais obras importar em criação de novas unidades autônomas, podendo tão somente 

se estenderem pelas áreas que venham a utilizar, não se aplicando qualquer dispositivo 

da convenção de condomínio que implique direta ou indiretamente em restrição ou 

limitação do pleno exercício dos direitos aqui consubstanciados, não se aplicando, 

entretanto, tais direitos exclusivos as partes comuns  tais como: caixas d’água 

superiores, casas de máquinas dos elevadores e chaminé de ventilação. (C.L 6638 – 

Inscr. 1.384.920) ” – “LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA IMÓVEL MATRICULADO 

NO 10° OFÍCIO DO RGI SOB O Nº 24.036 INSCRIÇÃO NA SMF/RJ IPTU Nº 

1.384.920-3. Apartamento 902 do edifício situado na rua Barão de Mesquita n° 418, 

com direito a uma vaga de garagem, no distrito do Andaraí, Rio de Janeiro. AVALIAÇÃO 

INDIRETA CF. AUTORIZAÇÃO DO AVISO 02/2016 DA CCMVC E ART. 357 DA 

CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA DA CGJ. Compareci ao local em 03/11/2020, às 

8h05min, 19/11/2020, às 14h e 23/11/2020, às 12h, e não tive acesso ao interior do 

imóvel a ser avaliado uma vez que ninguém atendeu no imóvel nos horários 

diligenciados. MÉTODO: MCDDM, MÉTODO COMPARATIVODIRETO DE DADOS 

DO MERCADO DESCRIÇÃO DO IMÓVEL IDADE: 1979 ÁREA EDIFICADA: 117 m2 

http://www.fabianoayuppleiloeiro.com.br/


POSIÇÃO: fundos CARACTERÍSTICAS PRÉDIO: Condomínio denominado Edifício 

Alexandria I, com nove pavimentos de ocupação residencial, contando com dois 

apartamentos por andar. Construção em alvenaria, entrada com grades, porteiro 

eletrônico. O prédio possui dois elevadores. Garagem coberta. Possui play e salão de 

festas. APARTAMENTO: Não foi possível fazer vistoria, cf. informado acima. REGIÃO: 

Encontra-se servida de distribuição de energia elétrica, rede telefônica, iluminação 

pública, asfalto, rede de água e esgotos, comércio em geral nas proximidades, serviço 

de transporte público próximo. CONCLUSÃO ASSIM, LEVANDO-SE EM CONTA A 

SUA LOCALIZAÇÃO, DIMENSÕES, ÁREA CONSTRUÍDA, CARACTERÍSTICAS, 

IDADE, CONFORME DESCRIÇÃO ACIMA, atribuo ao bem acima descrito o valor 

de r$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). AO QUAL CORRESPONDE A PRESENTE 

AVALIAÇÃO” VALOR ATUALIZADO R$ 625.367,09. Constam na referida certidão 

imobiliária (matrícula 24.036) do 10º Ofício do Registro de Imóveis da Cidade do Rio de 

Janeiro, as seguintes anotações: R.4-ARRESTO: O imóvel foi arrestado nos autos da 

ação ordinária, para garantir a importância de R$ 9.532,68 Determinada pelo MM Juízo 

da 34ª Vara do Cível; R.5-PENHORA: O imóvel foi penhorado nos autos da execução 

fiscal nº 3815/98, certidões de dívida de nºs 1/146101/94-9 e 1/158404/95-2, movida 

pelo Município do Rio de Janeiro, conforme mandado da 10ª Vara da Fazenda Pública; 

R.6-PENHORA: Nos autos da ação de execução fiscal, determinada pelo MM Juízo da 

12ª Vara de fazenda Pública do Rio de Janeiro, nos autos da execução fiscal nº 

2000.120.000653-6; R.7-PENHORA: Nos autos da ação de execução fiscal, 

determinada pelo MM Juízo da 12ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro, nos 

autos da execução fiscal nº I-0000001394/1995; R.8-ARRESTO: Nos autos da ação de 

execução por título judicial, determinada pelo MM Juízo da 25ª Vara Cível, nos autos 

da execução por título judicial processo nº 94.001.034576-2; R.9-PENHORA: Nos 

autos da ação de execução fiscal, determinada pelo MM Juízo da 12ª Vara de Fazenda 

Pública do Rio de Janeiro, nos autos da execução fiscal nº 2004.120.022255-2; R.10-

PENHORA: Determinada pelo MM Juízo da 25ª Vara Cível, Penhora dos presentes 

autos; R.11-PENHORA: Nos autos da ação de execução fiscal, determinada pelo MM 

Juízo da 12ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro, nos autos da execução fiscal 

nº 2006.120.040501-8; R.12-PENHORA: Nos autos da Ação de Despejo por Falta de 

Pagamento Cumulado com Cobrança – Locação de Imóvel – Inadimplemento, 

determinada pelo MM Juízo da 31ª Vara Cível, Processo nº 0048935-

78.2014.8.19.0001. Cientes os Srs. Interessados que: De acordo com a Certidão de 

Situação Fiscal e Enfitêutica o imóvel não é foreiro e possui débitos de IPTU no valor 

de R$ 74.141,79, mais acréscimos legais. Segundo a Certidão negativa de débitos do 

Corpo de Bombeiros Militares do Rio de Janeiro há débitos referentes a taxa de 

prevenção e extinção de incêndios, valor de R$ 478,98, mais acréscimos legais, 

estando os exercícios dos anos de 2015 e 2016 inscritos em Dívida Ativa. A venda se 

dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das dívidas, em especial 

as tributárias, no preço, na forma do artigo 908, do NCPC: os créditos que recaem sobre 

o bem, inclusive da natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o preço, observada a 

ordem de preferência, atendendo-se ainda ao que consta no artigo 130, parágrafo 

único, do CTN. A proposta para arrematar o bem de forma parcelada deverá ser 

conforme o artigo 895 e seguintes do CPC. Na forma do artigo 892, caput, do NCPC, 

está autorizado, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por 

cento) do valor lançado, com a complementação no prazo de 15 (quinze) dias.  A 

comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, sem 



prejuízo da reposição dos valores empregados para a realização das praças. Caso 

após os inícios dos trabalhos do leiloeiro ocorra a remição ou qualquer ato por conta do 

devedor ou credor que obste a consumação da alienação em hasta pública, caberá o 

pagamento de comissão no equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor da 

avaliação por quem der causa (no caso de acordo, tal valor será pro rata), sem prejuízo 

da reposição das despesas. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi 

expedido o presente, que será publicado e afixado no local de costume, ficando os 

devedores intimados dos Leilões se não encontrados, suprida assim a exigência 

do inciso I e parágrafo único do artigo 889 do Código de Processo Civil. Dado e 

passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos dezoito dias do mês de junho do ano de 

dois mil e vinte e um, eu, MARIA LUCILIA DE SOUZA GERK, CHEFE DA SERVENTIA, 

MATRÍCULA 01-27058, o fiz digitar e subscrevo. DOUTORA JUIZA TITULAR SIMONE 

GASTESI CHEVRAND.  


